
 

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дошкільної педагогіки 

Тема 1. Дошкільна педагогіка як наука, її зв'язок з іншими науками. 

Тема 2. Педагогічне дослідження в галузі дошкільної педагогіки. 

Тема 3. Особистість дитини. Виховання і розвиток. 

Тема 4. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти. 

Тема 5. Сучасна система дошкільної освіти. Дошкільна освіта за кордоном. 

Тема 6. Програми розвитку дітей дітей дошкільного віку 
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Змістовий модуль 2. Розвиток та виховання дітей раннього віку 

Тема 7. Особливості періоду раннього дитинства. 

Тема 8. Розвиток і виховання дітей першого року життя. 

Тема 9. Розвиток і виховання дітей другого року життя. 

Тема 10. Розвиток і виховання дітей третього року життя.  
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Змістовий модуль 3. Зміст виховання та навчання дітей дошкільного віку 

Тема 11. Фізичний розвиток і фізичне виховання дітей дошкільного віку. 

Тема 12. Режим дня у дошкільному закладі. 

Тема 13. Організація та методика проведення роботи з дітьми в першу  та другу 

половину дня. 

Тема 14. Розумовий розвиток і розумове виховання дітей дошкільного віку.  

Тема 15. Сенсорне виховання дітей як основа розумового розвитку. 

Тема 16. Особливості навчання дітей дошкільного віку 

Тема 17. Зміст навчання дітей дошкільного віку. Базовий компонент дошкільної 

освіти.  

Тема 18. Методи навчання дітей дошкільного віку. 

Тема 19. Форми організації навчання дітей. 

Тема 20. Заняття їх види, структура. 

Тема 21. Моральний розвиток і моральне виховання дітей дошкільного віку. 

Тема 22. Виховання у дошкільного віку любові до Батьківщини. 

Тема 23. Виховання моральних якостей. 

Тема 24. Виховання у дітей культури поведінки. 

Тема 25. Трудова діяльність дітей в дошкільному закладі.  

Тема 26. Види праці дітей та форми її організації. 

Тема 27. Естетичний розвиток та виховання дітей дошкільного віку. 

Тема 28. Завдання, засоби, методи естетичного виховання дітей дошкільного віку. 

Тема 29. Свята та розваги в дитячому садку. 
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Змістовий модуль 4. Виховання дітей у грі 

Тема 30. Гра – основний вид діяльності дошкільника. 

Тема 31. Організація предметно-ігрового середовища в умовах дошкільного  

Тема 32. закладу. Українська народна іграшка. 

Тема 33. Режисерські ігри. 

Тема 34. Сюжетно- рольові ігри дітей в дошкільному закладі. 

Тема 35. Театралізовані ігри. 

Тема 36. Будівельно- конструктивні ігри. 

Тема 37. Дидактичні ігри. Можливості використання комп’ютерних ігор у системі 

дошкільної освіти. 

Тема 38. Рухливі ігри дітей дошкільного віку. 
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Змістовий модуль 5. Педагогічний процес в ДНЗ. Дошкільний заклад, сім'я, 

школа 

Тема 39. Педагогічний процес у дошкільному закладі. 

Тема 40. Планування педагогічного процесу.  

Тема 41. Моделювання освітньо-виховної роботи в різні пори року 

Тема 42. Завідувач – організатор  і керівник дошкільного закладу. 

Тема 43. Методична робота в дошкільному закладі 

Тема 44. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Атестація 

педагогічних працівників 

Тема 45. Взаємодія родинного і суспільного виховання.  

Тема 46. Форми і методи співробітництва дитячого садка і сім'ї 

Тема 47. Наступність у роботі дитячого садка і початкової школи. 
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